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Sociologia:	Ciência	Subversiva	

•  Estopim	de	agitadores	ou	ciência	enfadonha?	
•  Se	de	fato	ciência,	seria	uma	ciência	menor,	
sem	o	mesmo	poder	explicaKvo	das	ciências	
naturais,	que	se	consKtuem	em	modelo	para	
alguns	sociólogos?	



Debate	

•  Sociologia	é	debate,	inclusive	sobre	sua	
própria	natureza.	

•  Caráter	subversivo	provém	do	fato	de	lidar	
com	temas	candentes,	conflituosos,	de	uma	
maneira	pouco	usual.	

•  Levanta	questões	sobre	tabus,	sobre	idéias	
prontas,	sobre	ela	mesma.	

•  “A	sociologia	é	uma	ciência	que	perturba”	–	
Pierre	Bourdieu.	



•  Quanto	mais	se	compreende	o	funcionamento	
de	uma	sociedade,	mais	se	compreende	a	
própria	inserção	nessa	sociedade.	

•  Assim,	a	probabilidade	de	querermos	
transformar	o	mundo	em	que	vivemos	cresce,	
dado	que	injusKças,	promessas	não	cumpridas	
etc.	começarão	a	ser	cobradas	com	precisão.	

•  Daí	a	impossibilidade	de	uma	sociologia	
puramente	acadêmica,	pois	ela	diz	respeito	
diretamente	à	nossa	vida.	



Natureza	da	Sociologia	

•  Diversas	concepções	concorrentes	(p.e.	
teóricos	do	dissenso	ou	do	conflito)	

•  Seria	possível	uma	sociologia	“naturalista”,	
embasada	na	busca	de	leis	sociais	naturais,	
imutáveis?	

•  Natureza	humana	(se	é	que	ela	existe…)	
possui	grau	disKnto	da	dos	objetos	materiais.	

•  Ciências	da	Cultura	X	Ciências	da	Natureza	
(Dilthey)	



Origens	da	Sociologia	

•  Transformações	jamais	vistas	em	pouco	mais	
de	dois	séculos	(XVIII-XIX)	dissolvem	ordem	
social	milenar.	

•  Revolução	Industrial	
•  Revolução	Francesa		



Revolução	Francesa	

•  Ordem	social	transformada	a	parKr	de	idéias	
puramente	seculares	pela	primeira	vez	na	
história.	

•  Liberdade,	Igualdade	e	Fraternidade	(sufrágio	
universal,	direitos	do	homem).	

•  Na	atualidade	todos	os	países	se	querem	
“democracias”	em	razão	das	profundas	
modificações	acarretadas	pela	Revolução.		



Revolução	Industrial	

•  Inovações	técnicas	(tear,	máquinas	a	vapor,	
aço	etc.)	

•  Migração	massiva	do	campo	à	cidade.	
•  Mecanização	agrária	e	expansão	das	cidades.	
•  Nasce	proletariado	urbano	e,	junto	com	essa	
nova	camada	social,	greves,	distúrbios,	vida	
degradada.	

•  Conquistam-se	leis	sociais	à	força.		



Desenvolvimento	Cienjfico	

•  Aumento	da	população	em	razão	de	
descobertas	médicas,	biológicas,	químicas	e	
conquistas	de	melhores	condições	de	higiene.	

•  Armam-se	as	condições	para	o	surgimento	da	
sociologia,	pois	envolvidos	nas	duas	
Revoluções	procuravam	compreender	
cienKficamente	emergências	e	conseqüências.	

•  Resultado:	estudos	da	sociedade	humana	em	
bases	cienjficas,	não	mais	filosóficas.			



Ciência	Moderna	

					Define-se	pelos	seguintes	procedimentos:	
•  Observação	sistemáKca	dos	fenômenos	
(epistemologia)		

•  Construção	de	hipóteses	
•  Experimentação	
•  Generalização	dos	resultados	da	invesKgação	
(formação	de	leis	ou	teorias)	

	



O	que	é	a	sociedade?	

•  Segundo	Giddens,	é	um	grupo	ou	sistema	de	
modos	de	conduta	insKtucionalizados	que	
recorrem	no	tempo	e	no	espaço	(linguagem,	
por	exemplo)	

•  Tais	modos	podem	sobreviver	ao	longo	de	
gerações	de	maneira	formal	(insKtuições	
sociais	cristalizadas	como	direito,	economia,	
políKca)	ou	informal	(códigos	de	conduta	etc.)	



Pelo	que	se	interessa	a	sociologia?	

•  Sociedades	surgidas	após	as	duas	Revoluções	
•  É	uma	ciência	que	requer	uma	apreensão	
globalizante	da	sociedade.	

•  Movimenta	as	variadas	dimensões	e	insKtuições,	
correlacionando	suas	especificidades	para	se	
chegar	a	um	conhecimento	seguro	do	objeto.	

•  Demais	ciências	sociais	são	especializadas,	
enquanto	sociologia	procura	ultrapassar	
barreiras.	



Comte	e	o	Naturalismo	

•  Auguste	Comte,	pai	da	palavra	“sociologia”,	
procurava	estabelecer	uma	ciência	da	
sociedade	que	parKlhasse	dos	princípios	
explicaKvos	lógicos	e	metodológicos	das	
demais	ciências	naturais.	

•  A	descoberta	de	leis	gerais,	imutáveis	e	
universais	ensejaria	a	ação	diretora	dos	
ilustrados	do	Estado.	

•  “Prever	para	prover”	–	Auguste	Comte.	



DisKnção	das	ciências	sociais	em	
relação	às	outras	ciências	I	

•  há	um	duplo	envolvimento	dos	indivíduos	e	
das	insKtuições:	criamos	a	sociedade	ao	passo	
que	somos	criados	por	ela.	

•  Imagem	da	relação	entre	indivíduo	e	
sociedade	não	pode	ser	estanque,	pois	a	
relação	é	dinâmica,	de	eterno	movimento.	

•  Indivíduo	e	sociedade	são	manifestações	
disKntas	de	um	mesmo	fenômeno.	



DisKnção	das	ciências	sociais	em	
relação	às	outras	ciências	II	

•  Sociologia	é	ciência	que	pode	causar	efeito	sobre	
o	seu	objeto.	

•  Pode	auxiliar	uma	sociedade	a	se	libertar	de	
injunções	outrora	desconhecidas	por	meio	do	
esclarecimento	dos	entraves	que	a	envolvem.	

•  Por	isso	também	se	disKngue	da	ciência	natural,	
dado	que	um	objeto	inerte	jamais	terá	
consciência	da	atuação	do	cienKsta	sobre	ele.	

•  Tecnologia	social	de	Comte	desconsidera	esses	
caracteres	(mutabilidade,	pedagogia	etc.)	



Formas	de	sensibilidade	sociológicas	

• Histórica	
• Antropológica	
• CríKca	



Imaginação	Histórica	

•  Deve	se	ter	em	mente	que	capitalismo	
industrial,	arranjo	social	no	qual	ainda	
vivemos,	é	fenômeno	recente	que	arrasta	em	
verdadeiro	turbilhão	sociedade	anterior.	

•  Consequências	que	presenciamos:	
tecnologização	da	vida,	direitos	de	cidadania,	
vida	em	cidade	grande,	modo	de	trabalho	
específico.	



O	passado	é	presente	

•  Aquele	que	mais	bem	compreende	o	passado,	
mais	bem	compreende	o	presente.	

•  Comparação	é	dos	instrumentos	mais	úteis	
para	se	entender	o	que	ocorre	em	sociedade,	
sobretudo	a	comparação	com	outros	
períodos.	

•  	”Aquele	que	ignora	a	história	está	condenado	
a	revivê-la”	–	Karl	Marx.	



Estranhamento	esclarecedor	

•  InsKtuições	como	escolas,	faculdades,	
hospitais,	prisões	são	invenções	recentes,	de	
nossa	sociedade.	

•  A	tecnologia	desestrutura	o	mundo	
tradicional,	acostumado	a	reviver	o	presente	
no	passado.	

•  Por	exemplo:	nossos	bisavós	estavam	mais	
próximos	de	Dom	SebasKão	dos	que	de	nós.	



Era	Moderna	

•  Ritmo	da	mudança	(tempo):	Inovação	passa	a	
anteceder	tradição.	

•  Escopo	da	mudança	(espaço):	Há	alcance	global	
das	mudanças	na	sociedade.	

•  Natureza	da	mudança	(insKtuições):	Novas	
formas	de	relação	emergem	com	o	Estado-
Nação,	artefatos	tecnológicos,	trabalho	
assalariado	em	outro	local	que	não	a	residência,	
divisão	entre	“tempo	livre”	e	“trabalho”	etc.		



Estado-Nação	

•  Noção	de	cidadão	dá	o	tom	da	modernidade,	
juntamente	com	a	idenKdade	de	pertencente	a	
uma	nação.	

•  Todos	os	atos	legais	e	oficiais	de	nossa	vida	são	
regulados	por	esse	ente.	

•  Um	Estado	se	difere	do	outro.	Todos	os	Estados	
possuem	alcance	global.	

•  Estados	se	interrelacionam	e	se	interdependem	
em	nível	global	em	uma	divisão	do	trabalho	
internacional	inédita.	



Imaginação	Antropológica	

•  Deve-se	reconhecer	que	não	existe	cultura	
superior,	melhor	do	que	outras.	

•  Teoria	da	evolução	quando	transposta	para	a	
sociedade	(práKca	comum	no	século	XIX)	
fundamenta	o	Kpo	de	pensamento	etnocêntrico.	

•  Etnocentrismo:	idéia	de	que	a	própria	cultura	é	
melhor	do	que	a	dos	outros	e	deve	se	sobrepor.	

•  Solução:	apreço	à	diversidade.	Compreendendo	o	
Outro	compreendemos	melhor	a	nós	mesmos.		



Imaginação	CríKca	

•  Permite	superar	o	acanhado	modo	de	visão	
que	determina	o	nosso	mundo	como	único	e	
natural.	

•  Tudo	pode	ser	modificado,	quesKonado,	
construído,	reconstruído:	a	sociedade	é	um	
jogo	em	aberto.	

•  Quanto	mais	conhecermos	seu	modo	de	
funcionamento,	maior	capacidade	de	
libertação	dos	grilhões	que	nos	envolvem.	



Clássicos	da	Sociologia	

•  Desenvolveram	instrumentos	mais	coerentes	
para	se	compreender	problemas-chave	que	
até	hoje	são	perKnentes	por	meio	de:	

•  Teoria	Sociológica	
•  Teoria	da	Modernidade	
•  Teoria	PolíKca.		



Teoria	
Sociológica	

Teoria	da	
Modernidade	 Teoria	Polí2ca	

Marx	
Método	
Histórico-
DialéKco	

Modo	de	
produção	
capitalista	

Comunismo	

Durkheim	 Método	
Funcionalista	

Divisão	do	
trabalho	social	

República	laica	
e	corporaKva	

Weber	 Método	
Compreensivo	

Racionalismo	
da	dominação	
do	mundo	

Liderança	
carismáKca	


